إعالن طرح العطاء رقم (/18ح ك)2018/
الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وضمان بطاريات أجهزة  UPSلكابينة الشبكة الحكومية اآلمنة
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة لالشتراك في العطاء اعاله ،وعلى الراغبين
باالشتراك في هذا العطاء مراجعة قسم العطاءات في الوزارة لتسلم نسخ العطاء وفق اآلتي -:
 .1وصف العمل -:
 توريد وتركيب وتشغيل وضمان بطاريات أجهزة  UPSلكابينة الشبكة الحكومية اآلمنة تقديم كفالة عيوب التصنيع على البطاريات الموردة لمدة  24شهر من االستالم االولي. .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )10دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكنن شنراء نسننخ المناقصنة منن سننكرتير لجننة العطناءات الخاصننة فني الننوزارة ابتنداء منن السنناعة العاشنرة منن صننباح ينوم األحنند
الموافق .2018/9/23
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عنن الشنركة باضضنافة إلنى نسنخ رسنمية
مصدقة من شهادة تسجيل الشنركة وشنهادة المفوضنين بنالتوقيع ،علمنا بنننل لنن ينتم بينع نسنخ العطناء فني حالنة عندم تقنديم هنذه
الوثائق.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم األحد الموافق .2018/9/30
 .6آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء هو يوم االثنين الموافق  2018/10/1وبالبريد اضلكتروني على العنوان التالي
 18eGovt2018@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو يوم االربعاء الموافق .2018/10/3
 .7تقدم العروض في مغلفين اثنين مغلقين ومنفصلين ومعنونين باسم ورقم العطاء واسم الشركة بوضوح:
 المغلف األول يحتوي على العرض الفني والمالي و النسخ االلكترونية التابعة لهما والوثائق المطلوبة الالزمة،
(يتم تقديم العرض الفني بـ( ) 3ثالث نسخ ورقية ونسخة الكترونية واحدة على قرص مدمج ( .)CDويقدم
العرض المالي بـ( )3ثالث نسخ ورقية ونسخة الكترونية واحدة على قرص مدمج ( )CDويرفق بل عرض
المناقصة وخالصة بدالت األتعاب الموجودان ضمن نموذج االتفاقية باللغة العربية المرفقة بوثائق العطاء
بحيث يكونان معبآن ومختومان وموقعان حسب األصول من قبل المناقص).
 المغلف الثاني يحتوي على كفالة دخول المناقصة.
 .8تقدم كفالة دخول المناقصنة حسنب نمنوذج الكفالنة المرفنق بالوثنائق باسنم وزارة االتصناالت وتكنولوجينا المعلومنات علنى أن تبقنى
سارية المفعول لمدة ( )90يوما من تاريخ تقديم العروض وباسم ورقم العطناء وبقيمنة ( )500خمسنمائة ديننار أردنني بمغلنف مغلنق
منفصل (المغلف الثالث).
 .9ترفق بالعرض الفني المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .10تودع العروض فني صنندوا العطناءات الخاصنة لند قسنم العطاءات/سنكرتير لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة فني موعند أقصناه
الساعة الثانية من ظهر يوم االربعاء الموافق  2018/10/10من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم مبدئيا فتح العروض الفنية والمالينة فني تمنام السناعة الثانينة والنصنف منن بعند ظهنر ينوم االربعناء الموافنق 2018/10/10
ضمن جلسة علنية سيتم بثها على موقع الوزارة االلكتروني.
 .12يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اضلغاء أية مطالبة مالية أو قانونية أو خالفهما اتجاه أي
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكن للمهتمين االطالع على وثائق العطاء على موقع الوزارة  ،www.moict.gov.joعلما بنن هذه النسخة غير معتمدة
للمشاركة في العطاء.
 .14سيتم تحميل أجور اضعالن على من يُحال عليل العطاء.
 .15لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
سكرتير لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5805642 :فاكس5861059 :
رئيس لجنة العطاءات الخاصة

